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Verovastuullisuus Finnfundissa
Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista
kehitystä. Tähän kehitykseen kohdemaat tarvitsevat verotuloja ja muita maksuja.
Yksi Finnfundin työn kehitystavoitteista on rahoitettujen yritysten kehitysmaissa
maksamat verot ja muut veroluonteiset maksut maan julkiselle sektorille. Niiden
turvin maiden julkinen hallinto voi rakentaa ja tarjota kansalaisilleen palveluja,
kuten kouluja, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuria.
Finnfundin rahoittamien hankkeiden tulee olla sekä kaupallisesti kannattavia ja
vastuullisesti toteutettuja että tuottaa kehitysvaikutuksia kohdemaissaan.
Finnfund edellyttää rahoittamiensa hankkeiden toimivan verovastuullisesti sekä
noudattavan paikallista verolainsäädäntöä.
Veronäkökohtien lisäksi Finnfund arvioi muitakin vaikutuksia kohdemaan
taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sekä muun muassa hankkeiden
onnistumisen todennäköisyyttä, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun noudattamista
ja ihmisoikeuksien huomioimista. Sijoituspäätökset tehdään kokonaisharkinnan
perusteella.
Suomi on sitoutunut verojärjestelmien epäsymmetrisyydestä johtuvia verottomuustilanteita sekä veropohjaa murentavia voitonsiirtoja hillitsevän OECD:n Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS) -hankkeen tavoitteisiin.
Finnfund tukee omalla toiminnallaan kansainvälisen verosääntelyn kehittämistä ja
noudattaa voimassa olevia lakeja ja valtio-omistajan ohjeita. Finnfund tukee
omalla toiminnallaan myös rahoittamiensa yhtiöiden verovastuullisuutta.
Verovastuullisuutta ja kansainvälisiä finanssikeskuksia koskevat periaatteet
1. Finnfund rahoittaa kehitysmaissa vastuullista yritystoimintaa, joka maksaa voitostaan veroja niihin
kehitysmaihin, joissa tulon muodostava taloudellinen toiminta ja työ tapahtuvat. Finnfundin toiminnan
yhtenä tavoitteena on kasvattaa kehitysmaiden verokertymää.


Finnfundin suoraan ja rahastojen kautta rahoittamat yritykset maksavat veroja ja
muita veroluonteisia maksuja valtiolle kohdemaissaan. Finnfund seuraa näitä
maksuja vuositasolla.



Finnfund arvioi rahoitettavien investointien verovastuullisuutta sekä seuraa
verovastuullisuuden toteutumista. Rahoitettavien hankkeiden yritys-, rahoitus- ja
omistusrakenteiden tulee olla Finnfundin tiedossa.



Finnfundilla on lakiin perustuva velvollisuus selvittää hankkeiden omistusrakenne. Finnfund edellyttää, että hankeyhtiön ja sen konsernin yritysrakenteet
ovat kunkin maan verottajalle läpinäkyvät.



Finnfund selvittää myös kanssasijoittajien taustat ja tosiasialliset edunsaajat,
mutta ei voi olla vastuussa kanssasijoittajiensa verojärjestelyistä.



Finnfund edistää osaltaan kohdemaiden verotuloja koskevan tiedon läpinäkyvyyttä kunnioittaen samalla asiakastietojen luottamuksellisuutta. Finnfund
julkaisee vuosittain rahoittamiensa yritysten valtioille maksamat verot ja maksut
maittain yhteenlaskettuna.



Kehitysmaat tarvitsevat investointeja ja niillä on oikeus ohjata yritystoimintaa
verotuksen avulla. Vero-ohjauksen kuten verolomien tulee olla kaikkien
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saatavilla vastaavilla perusteilla vastaavassa tilanteessa. Finnfund edellyttää
hankeyhtiöiden toimivan läpinäkyvästi kohdemaiden viranomaisille, mutta ei
edellytä niiden maksavan enemmän veroja kuin paikallinen verolainsäädäntö ja
-viranomainen vaativat.


Finnfund noudattaa valtion omistajaohjauksen linjausta maakohtaisten verojen
raportoinnista ja julkaisee yritysvastuuraportissaan eri maissa maksamansa
verot vuosittain. Finnfund ei tuloverolain mukaisesti maksa tuloveroa Suomeen,
eikä jaa osakkailleen osinkoa, vaan kierrättää hankkeista palautuvan rahan
tuottoineen uusiin hankkeisiin.

2. Finnfund ei tue toiminnallaan aggressiivista verosuunnittelua, jossa kehitysmaihin ei kerry verotuloa
voitollisesta liiketoiminnasta.


Finnfund noudattaa valtioneuvoston linjausta aggressiivisesta verosuunnittelusta. Linjauksessa (12.3.2014) todetaan, että aggressiiviselle
verosuunnittelulle ei ole yksiselitteistä määritelmää ja rajanveto ei aina ole
selkeä. Aggressiivinen verosuunnittelu voi tarkoittaa sellaisten sinänsä laillisten
järjestelyjen käyttämistä, jotka ovat ristiriidassa lain perimmäisen tarkoituksen
kanssa. Linjauksen mukaisesti Finnfund ei hyväksy keinotekoisten toimintojen
tai rakenteiden käyttämistä ja verojärjestelmien erojen hyväksikäyttöä, jolloin
kehitysmaiden verosääntöjen vaikutus heikkenee ja kehitysmaat menettävät
verotuloja.



Finnfund tarkastelee erityisesti kehitysmaassa sijaitsevan hankeyhtiön
liiketoiminnan tuloksesta syntyvää tuloverokertymää. Finnfund arvioi ennen
investointipäätöstä sekä seuraa hankkeen edetessä, alennetaanko hankeyhtiön
tulosta ja sitä kautta tuloksesta kehitysmaalle maksettavaa veroa keinotekoisesti. Finnfund tarkastelee esimerkiksi alikapitalisointia sekä osakaslainojen korkojen ja muun siirtohinnoittelun markkinaehtoisuutta (ks. prosessit ja
työkalut).



Finnfund edellyttää rahoittamiensa yritysten toimivan vastuullisesti ja avoimesti
verotukseen liittyvissä kysymyksissä sekä kannustaa näitä ylläpitämään julkista
veropolitiikkaa.



Kehitysmaiden verotuskyky ja kansainvälinen verotusta koskeva sääntely
kehittyy jatkuvasti. Finnfund seuraa sääntelyn kehitystä sekä lisää omalla
toiminnallaan kohdemaiden verotuloja koskevan tiedon läpinäkyvyyttä ja
veroasioista käytävää keskustelua. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi muiden
eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten kanssa.

3. Rahastosijoituksissa Finnfund edellyttää, että rahaston sijoituspolitiikka on Finnfundin mission ja
periaatteiden mukainen sekä sijoituskohteiden että käytettyjen hankinta- ja hallinnointiyhtiörakenteiden osalta.


Finnfund edellyttää myös, että rahaston hallinnointirakenteisiin kuuluvat yhtiöt ja
niiden osakkeenomistajat ilmoittavat rahaston suorittamiin palkkioihin liittyvät
tulonsa kunkin valtion verolainsäädännön mukaisesti.
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4. Finnfundin rahoittamissa hankkeissa voidaan käyttää ulkomaisia holdingyhtiötä, jos sille on riittävät
liiketaloudelliset perusteet.


Finnfund ei hyväksy sellaisen holdingyhtiörakenteen käyttämistä, jolla hyödynnetään verotuksen epäsymmetrisyyttä. Verotuksen epäsymmetrisyydellä
tarkoitetaan tilannetta, jossa samaa asiaa kohdellaan verotuksessa eri maissa
eri tavalla ja tätä epäsymmetrisyyttä hyväksikäyttämällä vältetään veroja
kehitysmaassa.



Finnfund voi sijoittaa vain sellaisiin maihin rekisteröityihin holdingyhtiöihin ja
rahastoihin, jotka noudattavat OECD:n verojärjestelmien avoimuutta ja
tiedonvaihtoa edistävän Global Forumin asteittain tiukkenevia vaatimuksia.
Finnfund ei myöskään voi sijoittaa sellaisten holdingyhtiöiden kautta, jotka on
rekisteröity maihin, jotka ovat Euroopan unionin neuvoston (5.12.2017) julkistaman yhteistyökyvyttömien lainkäyttöalueiden listassa. Suoria sijoituksia voidaan
kuitenkin tehdä kaikkiin kehitysmaihin riippumatta siitä, miten kyseiset maat on
luokiteltu tai onko niitä luokiteltu lainkaan OECD:n Global Forumin toimesta tai
mainitussa Euroopan unionin neuvoston listassa.

Prosessi ja työkalut
Finnfundin vastuullisen veropolitiikan käytännön työkalut koostuvat kolmesta osiosta: investointikriteerit,
sopimusehdot ja seuranta.
A) Investointikriteerit ja prosessi: Finnfundilla tulee olla ymmärrys rahoitettavan hankkeen yhtiö-,
omistus- ja rahoitusrakenteesta






Verokäytäntöjen ja rahoitusrakenteiden arviointi valmisteluvaiheessa
Rahoitus- ja konsernirakenteiden kuvaaminen ja niiden tarkoitusten
ymmärtäminen
Rahoitettavan hankkeen sekä muun konsernin rahoitus- ja omistusjärjestelyjen
läpinäkyvyys paikallisille veroviranomaisille (esim. siirtohintadokumentointi
kunkin valtion edellyttämällä tavalla)
Osakaslainojen korkojen ja siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden varmistaminen
Saatujen veroetujen perusteiden tarkastaminen

B) Sopimusehdot





Sopimuksiin sisällytetään ehtoja (representations and warranties, undertakings)
verorakenteiden ja -raportoinnin osalta. Finnfund haluaa tiedon, mikäli esimerkiksi yhtiön rakenteissa tai sisäisissä rahoitusrakenteissa tapahtuu
muutoksia sekä mahdollisuuden reagoida näihin
Edellytetään edellä mainittujen tietojen läpinäkyvyyttä verottajalle ja Finnfundille
Finnfundilla on rahoittamissaan hankkeissa yhtiöiden toiminnan vastuullisuutta
kehittävä rooli, joka korostaa parhaiden käytäntöjen edistämistä yrityksen
toiminnan kehittyessä

C) Seuranta ja raportointi


Finnfund seuraa rahoittamiaan hankkeita, ja kannustaa niitä luomaan oman
veropolitiikkansa
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Finnfund kannustaa rahoittamiaan yrityksiä raportoimaan Finnfundille vuosittain
maksetut verot ja veroluonteiset maksut eriteltynä maittain. Tätä edellytetään
uusilta hankkeilta, ja raportointivaatimus kirjataan myös sopimuksiin.
Finnfund julkaisee rahoittamiensa hankkeiden verojalanjäljen salkkutasolla
maakohtaisesti kunnioittaen samalla asiakastietojen luottamuksellisuutta.
Rahoittamiensa yhtiöiden hallitustyöskentelyyn osallistuessaan Finnfund pyrkii
edistämään verotukseen liittyvän vastuullisuuden ja avoimuuden lisäämistä
näissä yhtiöissä
Finnfund seuraa kansainvälisen verosääntelyn kehitystä ja kehittää omaa
osaamistaan veroasioissa. Veropolitiikkaa ja käytäntöjä uudistetaan tarpeen
mukaan.

Tämä veropolitiikka on voimassa 1.1.2018 lähtien ja sitä sovelletaan kaikkiin tämän
päivämäärän jälkeen johtokunnassa hyväksyttäviin hankkeisiin.

